СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика
на “ТЕЛЕПОЛ” ЕООД за 2003 г.
Булстат 837037876
Приложение към финансовия отчет на “ТЕЛЕПОЛ” ЕООД към 31.12.2003 година

1. Учредяване и регистрация
“ТЕЛЕПОЛ” ЕООД е дружество, регистрирано като еднолично ООД с решение на
Шуменски окръжен съд № 161/1993 от 22.09.1993. Предметът на дейност е проектиране,
монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна техника и извършване на физическа
охрана на обекти, както и всяка друга дейност , която не забранена от действащото
българско законодателство.
Дружеството е регистрирано с първоначален капитал 5,050 деноминирани лева.С
решение на ШОС от 20.12.2001 година капиталът на дружеството е увеличен на 100 000
/сто хиляди / лева, разпределени в 10 000 дяла , по 10 /десет / лева всеки.
Седалището и адреса на управление на дружеството са гр.Шумен, ул."Фридрих
Енгелс" № 7.
Към 31.12.2003 г. персоналът на дружеството е 348 души.
2. Счетоводна политика
Счетоводната политика на фирмата е разработена в съответствие с основния
характер на дейността и е съобразена с изискванията на при спазване на принципите
определени в чл.4 от ЗС, изискванията определени в НСС и вътрешните нормативни
актове на дружеството.
2.1. База за изготвяне и сравнителни данни
Считано от 1 януари 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството и
нови Национални счетоводни стандарти.
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни
стандарти, приложими към 31 декември 2003 година. В съответствие с промените в тях
дружеството е извършило съответните корекции и рекласификации, оповестени
съответно в настоящото приложение.
Всички данни за 2003 и за 2002 година са представени в настоящия финансов отчет в
хиляди лева.
Някои от перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния
поток, представени във финансовия отчет за 2002 година, в настоящия отчет са
рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2003 година.
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 след първоначално признаване като актив
се отчитат по преоценена стойност към датата на преоценката, намалена с
начислените амортизации, и последвалата натрупана загуба от обезценка.
2.2.2. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на
придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.
2.2.3. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на
придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на
средно претеглената цена.
2.2.4. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези
деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към
декември 2003 година.Няма призната обезценка за несъбираеми и
трудносъбираеми вземания. Към края на отчетния период е направен преглед
на всички вземания на дружеството.
2.2.5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а
паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителен
курс на БНБ към 31 декември 2003 година. За целите на съставяне на отчета за
паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като
неблокирани пари в банки и в каса.
2.2.6. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са
предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.
2.2.7. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и
съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2003
година внесеният напълно основен капитал е в размер на 100 хиляди лева и е
разпределен в 10 000 дяла, всяки с номинална стойност от 10 лева. Едноличен
собственик е Валентин Василев Върбанов общо със 100 % учестие в капитала.
2.2.8. Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от
извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност
на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи и
преоценъчния резерв от преоценката към 31 декември 2002 година.
Преоценъчния резерв се признава като неразпределена печалба /допълнителни
резерви/ след освобождаването от съответния актив.През 2003 година е
признат преоценъчен резерв като неразпределена печалба в размер на 1
хил.лева.
2.2.9. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези
деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31
декември 2003 година.Към края на отчетния период е направен преглед на
всички задължения на дружеството.
2.2.10. Провизии се признават при наличие на правно или канструктивно задължение
по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди,
които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия
отчет.
2.3. Амортизация на дълготрайните активи
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са
начислявани като последователно е прилаган линейния метод, на база полезния живот на
активите, определен от ръководството на дружеството.Начислената амортизация за 2003

г .е в размер на 80 хил.лв.
По групи активи са прилагани следните норми:
Административни и търговски сгради
Машини и оборудване
Транспортни средства без автомобили
Компютри, софтуер
Автомобили
Всички останали ДМА

4 %;
30 %
10 %;
50 %;
25 %;
15 %

За съпоставимост на информацията е извършена реклафисификация на
ДМА за 2002 год.
Стойностния праг за зачисляване на ДМА е 500 лева.
Начисляването на разходи за амортизация започва от месеца, следващ
този, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.
Преносната стойност на дълготрайните активи се преглежда за евентуална
обезценка при промяна в условията на тяхната експлоатация, което би довело да нейната
невъзстановимост. При наличие на такива условия стойността им се намалява до тяхната
възстановима стойност. Стойността на обезценката се отнася за сметка на преоценъчния
резерв на актива и/или се включва в отчета за приходи и разходи.

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. Разходите в чуждестранна валута са отчетени
по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.
Сумата на Общите приходи, признати през периода възлиза на 1 335 хил.лв. и
включва: Приходи от охрана със СОТ – 1 313 хил.лв.; Приходи от продажба на
материали – 15 хил.лв.; Други приходи /продажба софтуер и др./ - 7 хил.лева.

2.5. Данъчно облагане.
Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък
върху печалбата в размер на 23.5 % върху облагаемата печалба за 2003 отчетна година,
съгласно данъчните правила на Закона за корпоративното подоходно облагане .За
отчетната 2004 година процентът е намален на 19.5 %.
При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са
отчетени временни данъчни разлики, поради което разликата между ефективния данъчен
процент и действителния данъчен процент за 2002 г. и 2003 г. се дължи на влиянието на
постоянните и временните 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.

3. Вземания
31.12.2003.
хил.лв.
Вземания от клиенти
Обезценка
Вземания от клиенти, нетно
Вземания по предоставени аванси
Съдебни вземания
Данъци за възстановяване
Други вземания
Общо

31.12.2002.
хил.лв.

85

20

85

20

35
7

4. Дългосрочни кредити
Дружеството има дългосрочни задължения по получен банков кредит в EUR от
"Българска пощенска банка" АД с падеж юли 2008 г. с остатък в размер на 25 хил.лева и
договор за лизинг с "Мото Пфое" ЕООД с падеж май 2005 с остатък за погасяване 36
хил.лева.
В дългосрочните задължения са включени част от кредитите платими през 2004
година в размер както следва: за банковия кредит в размер на 3 хил.лева, за договора за
лизинг с "Мото Пфое" ЕООД в размер на 23 хил.лева.

5. Разходи за персонала съгласно НСС 19

Разходи за заплати
Разходи за осигуровки
Начисления за неползвани отпуски/РЗ/
Соц.осигуровки за неползвани отпуски
Общо

Годината
Завършваща
На 31.12.2003
Хил.лв.
450
133
6
2
591

Годината
завършваща
на 31.12.2002
хил.лв.
197
47

Годината
Завършваща
На 31.12.2003
Хил.лв.

Годината
завършваща
на 31.12.2002
хил.лв.

244

6. Разходи за данъци
Основни компоненти на разхода за данъци

Текущ данъчен разход
25
Разход по отсрочени данъци от временни разлики (1)
Нетно
24

56
56

Начислена е данъчна временна разлика свързана с начислените през 2003 година
суми за неизползвани отпуски.
Отчетени са облагаеми временни разлики в размер на 1 хил.лева,свързани с
преоценъчните резерви, от които в бъдещи периоди ще се увеличи облагаемата печалба.
7. Дивиденти
Годишното общо събрание на дружеството за 2002 г. е взело решение за
капитализиране на печалбата за разпределение, реализирана през същата година.
Управителят е взел решение да предложи на общото събрание на дружеството за 2003 г.
с реализираната печалба за 2002 година в размер на 175 хил.лв.да бъдат увеличени
резервите.
8. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях
През годината не са извършени сделки със свързани лица.
9.Съдебно-изпълнителни производства.
Срещу "Телепол" ЕООД има висящо изпълнително дело 643/2003 за сумата в размер
на 4 хил.лева в едно със законната лихва , считано от 11.04.2003 година.

Гл.счетоводител:
/П.Йорданова/

Управител:
/В.Върбанов/

