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Оповестяване на счетоводната политика 

на  

Телепол ЕООД 
към 31 декември 2005 година 

 
 

1. Учредяване и регистрация 

“Телепол” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Шуменски 

окръжен съд по фирмено дело № 161 от 1993 година. 

Дружеството е с едностепенна система на управление. Седалището и адреса на управление 

на дружеството са: гр. Шумен, ул. Фридрих Енгелс 7, Република България. 

Дружеството е регистрирано с първоначален капитал 5 050 деноминирани лева. През 2001 

година капиталът е увеличен на 100 000 лева, вписано в търговския регистър при Шуменски 

окръжен съд на 20.12.2001 година. 

Предметът на дейност на дружеството е свързан предимно с проектиране, доставка, монтаж 

и експлоатация на системи за сигурност, както и физическа, техническа и комбинирана охрана 

на обекти. 

 

2. Счетоводна политика 

 

2.1. Общи положения 

 

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия, приложими към 31 декември 2005 година.  

Финансовият отчет за 2005 година е изготвен в съответствие с изискванията за текущо 

начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, 

предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство. При първоначалното 

оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато на 

основание действащата нормативна уредба е извършено последващо оценяване на активите и 

пасивите. 

Някои от перата в баланса и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет 

за 2004 година, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра 

съпоставимост с данните за 2005 година. 

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети 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 и условните 

активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е 

направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните 

резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. 

Всички данни за 2005 и за 2004 година са представени в настоящия финансов отчет в 

хиляди лева. 

Настоящия финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, 

модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната 

справедлива стойност. 

 

2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

 

2.2.1. 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 признатата обезценка. До 

края на 2001 година дълготрайните материални активи на дружеството са 

преоценявани на основата  на промените на цените на производител, обявени в 
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проценти от Националния статистически институт в съответствие със Закона за 

счетоводството, при което е формиран преоценъчен резерв. 

2.2.2. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, 

намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.  

2.2.3. Дългосрочните инвестиции на дружеството са оценени по цена на придобиване, тъй 

като не се търгуват на борсата и ръководството не разполага с надеждна 

информация за справедливата им стойност и не счита, че тя се различава 

съществено от отчетната им стойност. 

2.2.4. 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 ръководството е оценило, че нетната им продажна 

стойност не е по-ниска от отчетната им стойност.  

2.2.5. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези 

деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 

31.12.2005 година.  

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

средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31.12.2005 

година. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци, парите и паричните 

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

2.2.7. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са предплатени 

през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година. 

2.2.8. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на 

актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2005 година внесеният 

напълно основен капитал е в размер на 100 000 лева, разделени в 10 000 дяла по 10 

лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Валентин Върбанов.  

2.2.9. Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от 

извършваните през предходни години, до 2001 година включително, преоценки по 

действащото до края на 2001 година счетоводно  законодателство на част от 

притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи, както и 

преоценката на притежаваните от дружеството сгради до справедливата им 

стойност към 31.12.2002 година. Преоценъчния резерв се признава като 

неразпределена печалба  когато данъчната балансова стойност на амортизируемият 

актив стане нулева величина.  

2.2.10. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези 

деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 

31.12.2005 година. 

2.2.11. Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по 

най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще 

изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.  

2.2.12. Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е 

длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. При 

пенсиониране, всеки служител има право да получи сума в размер на две до шест 

брутни работни заплати, в зависимост от броя на годините служба в дружеството. 

Във финансовия отчет на дружеството за 2005 година не е отчетена настоящата 

стойност на задължението по плана с определени доходи, изчислено на основата на 

актюерска оценка от независими специалисти в тази област. 

 

2.3. Амортизация на дълготрайните активи 

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като 

последователно е прилаган линейния метод, с амортизационни норми, на база полезния живот 

на активите, определен от ръководството на дружеството както следва: 

 

     2005 г.   2004 г. 

Сгради     4 %   4 %. 

Машини и оборудване  30 %   30 % 
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Компютри и софтуер   50 %   50 % 

Транспортни средства   8-10 %   8-10 % 

Автомобили    25 %   25 %   

Офис обзавеждане и други  15 %   15 % 

 

Преносната стойност на дълготрайните активи се преглежда за евентуална обезценка в 

случаите, когато е вероятно същите да не могат да се възстановят в процеса на нормалната 

стопанска дейност. Обезценката се признава в размер на разликата между възстановимата 

стойност на активите и тяхната преносна стойност за сметка на преоценъчния резерв на 

съответните активи и / или се включва в Отчета за приходите и разходите. 

 

2.4. Признаване на приходите и разходите 

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

възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на 

приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена 

връзка между тях.  

 

2.5. Данъчно облагане 

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата 

в размер на 15 % върху облагаемата печалба, съгласно данъчните правила на Закона за 

корпоративното подоходно облагане.  

Разликата между ефективния данъчен процент и действителния данъчен процент  за 2004 г. и 

2005 г. се дължи на влиянието на постоянните разлики.  

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба се отчитат отсрочени 

данъчни активи и пасиви на основата на балансовия метод на задълженията. Отсрочените 

данъчни пасиви се признават в отчета за всички временни данъчни разлики. Отсрочените 

данъчни активи се признават само ако е вероятно тяхното възстановяване при наличието на 

облагаема печалба. 

 

 

2.6. Дивиденти 

Общото събрание на дружеството, проведено на 01.09.2005 година е взело решение за 

разпределяне на дивидент за сметка на неразпределената печалба от минали години. 

 

3. Дълготрайни материални и нематериални активи – Приложение № 7.2. към годишния 

финансов отчет на дружеството. 

Дълготрайни материални активи по балансова стойност за 26 хиляди лева са заложени, а други 

дълготрайни материални активи по балансова стойност за 332 хиляди лева за ипотекирани като 

обезпечение по Договор за банков кредит. Дълготрайни материални активи в упреба, с нулева 

балансова стойност към 31.12.2005 г. : машини и оборудване с отчетна стойност 54 хил.лв. и 

автомобили с отчетна стойност 67 хил.лв. 

Дълготрайните материални активи, представени във финансовия отчет за 2004 година, в 

настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 

2005 година. 

Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмни продукти, необходими за 

дейността на дружеството. 

 

4. Дългосрочни инвестиции 

31.12.2005 г.  31.12.2004 г. 

хил.лв.   хил.лв. 

Телепол Нет ЕАД – 100% от капитала 13   13 

 Телепол Транс ЕООД - 100% от капитала 5   0 

Дружеството притежава безналични акции на приносител и дялове в посочените по-горе 

дружества, които ръководството е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се 

освобождава от тях в обозримо бъдеще. През годината дружеството не е получило дивиденти 
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от своите инвестиции.  

 

5. Вземания 

31.12.2005 г.  31.12.2004 г. 

хил.лв.   хил.лв. 

Вземания от свързани предприятия  64   

 В т.ч. дългосрочни   24 

 В т.ч. краткосрочни   40 

Вземания от клиенти    54   48 

Вземания от предоставени аванси  6   2 

Данък печалба за възстановяване  7   14 

Други вземания    19   29 

Отсрочени данъци    3   2 

Общо:      153   95 

Телепол ЕООД е ответник по изпълнително дело № 643/2003 година за сумата в размер 

на 4 хил.лева в едно със законната лихва, считано от 11.04.2003 година. Същото е обезпечено с 

гаранция в размер на1 хил.лева, представени като други вземания във финансовия отчет на 

дружеството за 2005 година. 

 Отсрочените данъци, представени във финансовия отчет за 2004 година, в настоящия 

отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2005 

година. 

 

6. Парични средства 

31.12.2005 г.  31.12.2004 г. 

хил.лв.   хил.лв. 

Парични средства в лева   330   320   

Блокирани парични средства в лева  4    

Парични средства в чуждестранна валута 52   42 

Общо:      386   362 

 

7. Дългосрочни задължения. 

Дружеството има дългосрочни задължения по получен банков кредит с падеж 2008 година. 

Частта от кредита, платима през 2006 година не е представена като текущо задължение. 

Кредита е обезпечен, както е посочено в т.3. 

Задължение по кредита в хил.лв.   16 

В т.ч. част платима през 2006 г.   5 

 Част платима през следващи години  11 

Дружеството има дългосрочни задължения по лизингови договори с падеж 2008 година. 

Частта от задължението, платимо през 2006 година не е представена като текущо задължение.  

Задължение по лизингови договори в хил.лв.  31 

В т.ч. част платима през 2006 г.   12 

 Част платима през следващи години  19 

 

8. Отсрочени данъци 

Дружеството е признало отсрочени данъчни активи по балансовия метод на задълженията, 

на база сравняването на счетоводните и данъчните стойности на следните активи и пасиви: 

 

31.12.2005 г.  31.12.2004 г. 

хил.лв.   хил.лв. 

Отсрочени данъчни активи:     

Начисления за отпуски   3   2    

 

9. Текущи пасиви 

31.12.2005 г.  31.12.2004 г. 

хил.лв.   хил.лв. 
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Задължения към свързани предприятия 5   

Задължения към доставчици   37   26 

Задължения по получени аванси  6   10 

Задължения по банков кредит   171   33 

Задължения към персонала   95   83 

Задължения към осигурителни предприятия 41   44 

ДДС за внасяне    16   34 

Задължения за други данъци   1   3 

Други      20   20 

Общо:      392   253 

 

10. Разходи за персонала: 

Годината  Годината 

завършваща  завършваща  

на 31.12.2005 г. на 31.12.2004 г. 

хил.лв.  хил.лв. 

Разходи за заплати    613   569 

Разходи за осигуряване   177   179  

Начисления за отпуски   21   13 

Общо:      811   761 

При напускане на персонала не се предоставят доходи като компенсации във формата на 

дялове, както и по други програми за дългосрочни доходи. 

 

11. Разходи за данъци: 

Годината  Годината 

завършваща  завършваща 

На 31.12.2005  на 31.12.2004 

хил.лв.   хил.лв. 

Текущ данъчен разход    7   31 

Разход по отсрочени данъци от временни  (1)    

разлики, нетно 

Разход за данък     6   31 

 

 

 

12. Оповестяване на свързани лица и сделки с тях:  

Наименование    Сделка    Сума в хил.лв. 

Телепол Нет ЕАД  изработка софтуер и инф.обслужване  9 

Телепол Транс ЕООД  транспортни услуги    16 

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните 

цени.  

 

13. Събития след датата на баланса:  

 След датата на баланса няма настъпили събития, които биха повлияли на Годишния 

финансов отчет на дружеството за 2005 г., в т.ч. и на оповестяванията към него. 

 

 

 

 

 

Съставител на ГФО:     Ръководител: 

   

   /Анна Спасова/    /Валентин Върбанов/ 

 

Дата: 05.04.2006 г.   


