Оповестяване на счетоводната политика
на
Телепол Нет ЕАД, гр. Шумен
за 2008 година
ИН 127581901
1. Учредяване и регистрация
Телепол Нет е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Шуменски окръжен съд
по фирмено дело № 505 от 2004 година, със седалище и адреса на управление гр. Шумен, ул.
Университетска № 93.
Предметът на дейност на дружеството е свързан предимно с производство на софтуерни
продукти и извършване на информационни услуги.
Органи на дружеството са: Общото събрание и Съвет на директорите. Дружеството е
регистрирано с капитал 50 000 лева.
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 2008 година.
Финансовият отчет за 2008 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.
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 2008 и за 2007 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.

2.2.2.

2.2.3.

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.
Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.
Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената
цена. Незавършеното производство се оценява по стойността на основните
производствени разходи.
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези
деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

декември 2008 година. На база преглед на вземанията на дружеството, няма
призната обезценка за несъбираеми и трудносъбираеми вземания.
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните
средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември
2008 година. При покупко-продажба на чуждестранна валута се прилага курс
купува, съответно продава. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци,
парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в
каса.
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на
актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2008 година внесеният
основен капитал е в размер на 50 000 лева. Записаният капитал в размер на 50000
лева е разпределен в 5000 броя безналични акции на приносител, всяка с номинална
стойност от 10 лева.
Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези
деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31
декември 2008 година.
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.

2.3. 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:
Компютри и софтуер

2008 г.
50 %

2007 г.
50 %

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 и 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. Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния
курс на БНБ към датата на начисляването им.
2.5. Данъчно облагане
Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в
размер на 10 % върху облагаемата печалба, съгласно данъчните правила на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
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.
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3. Дивиденти
Общото събрание на дружеството за приемане на Годишния финансов отчет за 2007 г. не е
взело решение за разпределение на печалбата, реализирана през 2007 г.
4. Други оповестявания
4.1 Разходи за персонала: при напускане на персонала не се предоставят доходи като
компенсации във формата на акции, както и по други програми за дългосрочни доходи.
4.2 Оповестяване на свързани лица и сделки с тях:
Наименование
Телепол ЕООД

Сделка

Сума в хил.лв.

инф.обслужване
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По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните
цени.
4.3. Събития след датата на баланса: След датата на баланса няма настъпили събития, които
биха повлияли на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., в т.ч. и на
оповестяванията към него.
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