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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

към 31 декември 2008 

 

 

 

1. Учредяване и регистрация 

 

   „Аметист” ООД е регистрирано по фирмено дело № 702 / 1997 г. на Варненски 

окръжен съд и е със седалище в град Варна. Предметът на дейност на дружеството е търговия 

на едро и дребно с промишлени стоки – електроди, заваръчни телове, карбофлексови шайби, 

предпазни средства и др. 

През 2008 г. няма извършени промени в предмета на дейност на дружеството.  

  

2. Счетоводна политика 

 

2.1 Общи положения 

 

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 

съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. 

Съгласно Закона за счетоводство считано от 01.01.2005 г.дружествата имат възможност да 

прилагат Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) или Националните 

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Дружеството не 

покрива законовите изисквания за задължително прилагане на МСФО, поради което 

настоящият финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на НСФОМСП.  

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 

историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценка на някои активи и пасиви 

по тяхната справедлива стойност. Всички данни за 2008 и за 2007 година са представени в 

настоящия финансов отчет в хил. лв.   

Годишният финансов отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за 

действащо предприятие при прилагане на финансовата концепция за поддържане на собствения 

капитал. 

 

2.2. Сравнителни данни 

 

 При необходимост някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в 

отчета за паричния поток за предходната година, представени в настоящия финансов отчет 
като сравнителни данни, са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с 

данните за текущата година. 

  

 

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 

 

 Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изискват 
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. 
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2.4. Парични единици в чуждестранна валута 

 

 Транзакциите в чуждестранна валута се осчетоводяват по исторически курс в момента на 

възникването им, приходите и разходите възникващи от тези транзакции, както и от парични 

операции в чужди валути се отразяват в отчета за приходи и разходи за периода, за който се 

отнасят. Всички парични позиции деноминирани в чуждестранна валута се оценяват в лева по 

заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008 г.  
 

2.5. Управление на финансовите рискове  

 

 В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна 

на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-

обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и 

наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на 

продуктите, предлагани от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на 

свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. 

 По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при 

осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на 

тези рискове. 

 

 Валутен риск 

 

 Дружеството не е изложено на пряк валутен риск, поради факта, че сделките по 

основната търговска дейност обичайно са деноминирани в български лева. Неголяма част от 
доставките на стоки дружеството получава от чуждестранни партньори, които са валутирани в 

евро. То не поддържа валутна експозиция и промяната на валутния курс не би повлияла 

съществено върху дейността му. 

 

 Ликвиден  риск 

 

 Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние 

да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда 

консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа 

оптимален ликвиден запас парични средства, материални запаси и добра способност за 

финансиране на стопанската си дейност.  

  

 Ценови риск 

 

 Дружеството не е изложено на значим директен ценови риск, поради факта, че  

поддържа складови наличности от стоки, които са бързоликвидни. Договорите за продажба на 

дружеството по сделките за търговия са краткосрочни, и пряко са обвързани с динамиката на 

цените на предлаганите продукти от производителите. 
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2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

 

 

2.6.1. 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 евентуалните обезценки.  

Към 31.12.2008 година ръководството на дружеството прецени, че не са налице условия 

за извършване на обезценки  на дълготрайните материални активи. 

Последващо извършване на разходи, възникващи във връзка със замяна на някой 

компонент от дълготрайните материални активи, който се е отчитал отделно се капитализират 
след отписването на съответния самостоятелен компонент. Други последващо извършвани 

разходи могат да се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на икономическата 

изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. Всички останали 

последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходите и разходите. 

  

 2.6.2. Дълготрайните нематериални  активи са оценени по цена на придобиване 

образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването 

им намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. 

 

2.6.3. Материалните запаси представляват стоки и се отчитат по цена на придобиване, 

включваща покупната цена и всички разходи във връзка с придобиването им. В края на 

годината те се оценяват по по – ниската между доставната и нетната им реализируема стойност. 
За 2008 година не са извършвани обезценки. 

         Оценката на потреблението на стоките се извършва по метода “средно – претеглена 

цена” при продажбите в търговските обекти. Няма промяна в прилагания метод за оценка на 

материалните запаси при тяхното потребление в сравнение с предходни периоди. 

 

2.6.4. Текущите вземания  в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. 

Дружеството извършва преглед на съществуващите вземания от клиенти по срокове на 

възникване и обезценява на 100 % тези от тях, които отговарят на условията за обезценка при 

забава на плащанията повече от 180 дни.  

 

2.6.5. 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. За 

целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са 

представени като неблокирани пари в банки и в каса.  

 

2.6.6. Основният капитал на дружеството е в размер на 5 100 лева. и представлява 51 

дяла по 100 лева номинална стойност за всеки дял. Капиталът е напълно внесен. 

 

2.6.7.  Като общи резерви са представени резервите, създадени в резултат на 

разпределението на печалбите от минали години по решение на съдружниците.  

                  

2.6.8. Текущите пасиви на дружеството изразени в лева са оценени по стойността на 

възникването им, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ 

към 31.12.2008 година. 
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2.7. Амортизация на дълготрайните активи 

 

 

 Амортизациите на дълготрайните материални активи са начислявани, като 

последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните 

амортизационни норми: 

 

                                                                                                    2008                 2007 

Сгради        2 -4 %            2 -4 %  

Съоръжения          4  %                4  %  

Автомобили        25  %              25  %  

Стопански инвентар        15  %              15  %  

Компютри и софтуер        50  %              50  %  

 

 Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания 

полезен живот по групи активи. През годината не са извършвани промени в прилаганите норми 

на амортизация в сравнение с предходната отчетна година. Преносната стойност на 

дълготрайните активи се преглежда за евентуална обезценка при промяна в условията на 

тяхната експлоатация, което би довело до нейната невъзстановимост. При наличие на такива 

условия се извършва обезценка и стойността и се включва в отчета за приходи и разходи. 

 

 

2.8. Признаване на приходите и разходите 

 

 

 Приходите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, 

независимо от паричните постъпления и плащания. Приходите се признават, намалени с 

направените търговски отстъпки. Отчитането и признаването на приходите и разходите се 

извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите 

и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен процент и сумата на 

вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават директно в отчета за 

приходите и разходите в момента на възникването им. 

  Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен 

процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават 
директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.  

 Приходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на 

сделката към датата на баланса. 

 Приходите от продажби на стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от 
собствеността върху тях са прехвърлени на купувача, което обичайно става в момента на тяхното 

предаване. 

 

 

2.9. Данъчно облагане 

 

 Съгласно българското данъчно законодателство за 2008 година дружествата се облагат с 

корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба, като за 2007 година 

данъчната ставка е била  10 %, и за 2009 година  остава  10 %. 

Дружеството приключва текущата година със счетоводна печалба 333 хил.лв. преди  данъчното 

преобразуване.  
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 Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните 

данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на 

балансовата стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни 

задължения се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, само 

до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира печалба, 

за да използва данъчния актив.  

 

 

 3. Дълготрайни материални активи 

 

 

 Земи 

 

 

хил. лв. 

Сгради 

 

 

хил. лв. 

Съоръжения  

 и компютри 

 

хил. лв. 

Автомо-

били  

 

хил. лв. 

Стопански 

инвентар  

 

хил. лв. 

Общо 

ДМА 

 

хил. лв. 

 

Отчетна стойност:       

Салдо на 1. 01. 2008 39 740 16 42 20 857 

Постъпили - - 1 91 12 104 

Излезли - - - - - - 

Салдо на 31. 12. 2008 39 740 17 133 32 961 

       

Натрупана 

амортизация: 

      

Салдо на 1. 01. 2008 - 16 5 42 5 68 

Амортизация за периода - 16 3 6 3 28 

Амортизация на излезлите - - - - - - 

Салдо на 31. 12. 2008 - 32 8 48 8 96 

       

Балансова стойност на 

31. 12. 2008 

39 708 9 85 24 865 

       

Балансова стойност на 

 31. 12. 2007 

 

39 

 

724 

 

11 

 

- 

 

15 

 

789 
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4. Дълготрайни нематериални активи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вземания  и предоставени аванси 

 

 

 31.12. 2008 

хил. лв. 

31.12. 2007 

хил. лв. 

   

Вземания от клиенти  75 50 

Обезценка на вземанията (7) (7) 

Вземания от клиенти, нетно 68 43 

Вземания за  лихви 5 3 

Предплатени разходи  6 4 

Данъци за възстановяване /корпоративен данък/ 1 8 

Общо 80 58 

 

 

6. Парични средства 

 

 31.12. 2008 

хил. лв. 

31.12.2007 

хил. лв. 

   

Парични средства по срочни банкови депозити 455 248 

Парични средства в каси 232 184 

Парични средства в банки 93 95 

Общо 780 527 

 

 

 

 

 Програмни 

продукти 

        хил. лв. 

Отчетна стойност:  

Салдо на 1. 01. 2008 - 

Постъпили 3 

Излезли - 

Салдо на 31. 12. 2008 3 

  

Натрупана амортизация:  

Салдо на 1. 01. 2008 - 

Амортизация за периода 2 

Амортизация на излезлите - 

Салдо на 31. 12. 2008 2 

  

Балансова стойност на 31. 12. 2008 1 

  

Балансова стойност на 31. 12. 2007 - 
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7. Основен капитал  

 

Към 31 декември 2008 внесеният напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв. и е 

разпределен в 51 дяла, всеки с номинална стойност от 100 лева. Към датата на отчета основния 

капитал е разпределен както следва: 

 

Съдружници Дял от капитала в  % 

към 31.12.2008 

  

Йордан Костов Желев 50.00 % 

Катинка Йорданова Желева 50.00 % 

Общо 100.00% 

 

 

8. Текущи пасиви  

  

 

 31.12. 2008 

хил. лв. 

31.12. 2007 

хил. лв. 

   

Задължения към доставчици 547 476 

Задължения за данъци 21 13 

Задължения към персонала 9 10 

Задължения към социалното осигуряване 4 4 

Начисления за неизползвани отпуски и осигуровки по тях 3 3 

Общо 584 506 

 

  

 Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск от персонала и 

свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в отчета за приходи и разходи. Остатъкът в 

края на периода е представен в баланса в текущите задължения  в перото начисления за 

неизползвани отпуски и осигуровки по тях. 

 

 

9. Приходи от дейността 

 

 Годината 

завършваща  

на 31.12.2008 

хил. лв. 

Годината 

завършваща  

на 31.12.2007 

хил. лв. 

   

Приходи от продажба на стоки 3 132 2 793 

Приходи от комисионни услуги 4 - 

Приходи от наем 1 3 

Общо 3 137 2 796 

 

Дружеството има отчетени  приходи от продажба на стоки в размер на 59 хиляди, които не са 

получени към датата на отчета, поради договореност с клиентите за отсрочено плащане. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

Към 31 декември 2008 

(продължение) 

 
 

10. Разходи за външни услуги 

 

 Годината 

завършваща 

на 31.12.2008 

хил. лв. 

Годината 

завършваща 

на 31.12.2007 

хил. лв. 

   

Разходи за транспорт 30 22 

Разходи за наем 28 15 

Разходи за поддръжка и ремонт 22 5 

Разходи за консултантски услуги 9 - 

Разходи за финансов одит 3 2 

Разходи за комуникации 7 6 

Разходи за ел.енергия 4 3 

Разходи за застраховки 4 2 

Разходи за охрана 3 3 

Разходи за реклама 2 4 

Разходи за абонамент 1 2 

Общо 113 65 

 

 

11. Разходи за персонала 

 

 Годината 

завършваща  

на 31.12.2008 

хил. лв. 

Годината 

завършваща  

на 31.12.2007 

хил. лв. 

   

Разходи за заплати 113 109 

Разходи за социално осигуряване 22 26 

Начисления за неизползвани отпуски и осигуровки 

по тях 

 

3 

 

3 

Общо 138 138 

 

Към датата на съставяне на отчета не са изплатени само разходите за заплати и осигуровки на 

персонала за м.12 в размер на 13 хил.лв., тъй като те са дължими в м.01.2009 година. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

Към 31 декември 2008 

(продължение) 

 

 

 

СПРАВКА   

за оповестяване на допълнителна информация за персонала 

към 31.12.2008 

 

  

Съдържание Текуща 

година 

Предходна 

година 

1. Средносписъчен брой на персонала брой брой 

   

1.1. Общо персонал 17 16 

1.2. Производствен персонал - - 

1.3. Обслужващ персонал 12 13 

1.4. Управленски персонал 3 1 

1.5. Счетоводен персонал 2 2 

   

2. Разходи за персонала хил.лв. хил.лв. 

2.1. Разходи за заплати, в т. ч. 115 112 

- на административния персонал 2 - 

- на членовете на органите на управление - - 

2.2. Разходи за социални осигуровки 23 26 

   

3. Задължения към наети лица и осигурителни организации 16 17 

3.1. Задължения за заплати на наети лица по трудови 

договори 

9 10 

3.2. Задължения за заплати по договори за управление - - 

3.3. Задължения по граждански договори - - 

3.4. Задължения за осигуровки по трудови договори, в т.ч.: 4 4 

- свързани с пенсии 3 3 

3.5. Задължения за осигуровки по договори за управление - - 

3.6. Задължения по неизползвани отпуски 2 2 

3.7. Задължения за социални осигуровки по неизползвани 

отпуски 

1 1 

 

 

12. Други оперативни разходи 

 

 Годината 

завършваща  

на 31.12.2008  

хил. лв. 

Годината 

завършваща  

на 31.12.2007  

хил. лв. 

   

Разходи за командировки  2 1 

Стоки за вътрешно потребление 1 2 

Липси на активи 1 1 

Местни данъци и такси - 2 

Отписани вземания - 1 

Общо 4 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

Към 31 декември 2008 

(продължение) 

 

 

13. Балансова стойност на продадени стоки 

 

 Годината 

завършваща  

на 31.12.2008  

хил. лв. 

Годината 

завършваща  

на 31.12.2007  

хил. лв. 

   

Електроди и телове 1 216 981 

Заваръчни машини и части за тях 442 333 

Абразивни дискове 401 331 

Предпазни средства и облекла 357 314 

Друга техника и консумативи 89 279 

Общо 2 505 2 238 

 

 

14. Разходи за данъци върху печалбата 

 

 Отсрочените данъчни активи към 31 декември 2008 са представени както следва: 

                         хил.лв. 

  

Балансова 

стойност 

 

Данъчна 

база 

 

Временна 

разлика 

 

Данъчен 

ефект 

Активи     

Вземания  от клиенти   68 75 (7) (1) 

ДМА 867 872 (5) (1) 

     

Пасиви     

Начисления за неползвани отпуски от персонала 3 - (3) - 

Намаляеми временни разлики    (15) (2) 

Салдо отсрочени данъчни активи  към 31.12.2008    (2) 
Салдо отсрочени данъчни активи  към 31.12.2007    (1) 
Приход по отсрочени данъци за 2008 г.    1 

 

Признатите данъчни активи са отчетени за сметка на текущата печалба. 

 

Представянето на разходите за данъци в отчета за приходи и разходи е следното: 

 

 Годината 

завършваща 

 на 31.12.2008 

хил. лв. 

Годината   

завършваща 

на 31.12.2007 

хил. лв. 

   

Счетоводна печалба   333 314 

Разходи за данъци      33 31 

    в т.ч. Текущ данък      34 31 

              Изменение на отсрочени данъци      (1) - 

              Ефект от промяна на данъчна ставка - - 

Печалба  за периода    300 283 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

Към 31 декември 2008 

(продължение) 

 

Изравняването на ефективния данъчен процент е представено в следната таблица: 

 

 Годината 

завършваща  

на 31.12.2008 

хил. лв. 

Годината 

завършваща 

на 31.12.2007 

хил. лв. 

   

Счетоводна печалба преди облагане 333 314 

Дължим данък по приложимата данъчна ставка за 

2008 г. –10 %; за 2007 г. – 10 % 

 

33 

 

31 

Нетен данъчен ефект от постоянни разлики - - 

 Данъчен разход  

 

33 31 

 

15. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 

 

 През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица:  

 

Наименование Вид на сделката Оборот Неуреден разчет 

 Вземане Задължение 

Аметист ГД     Покупка на стоки  

 
- - 

 

203 

 

Аметист 1 ЕООД         

 

Покупка на стоки 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

126 

 Аметист 3 ЕООД Продажба на стоки и услуги                    

Покупка на стоки и услуги 

7 

7 

- 

- 

 

- 

50 

Общо   - 379 

 

Дружеството е представило взаимоотношенията си с тези дружества, в които 

съществува възможност за упражняване на  контрол или значително влияние чрез основните 

съдружници и органите за управление.  

По извършените през годината сделки със свързани лица няма необичайни условия и 

отклонения от пазарните цени.  

 

16. Справедливи стойности 

 

 Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата 

стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни 

цени. Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови 

инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на търговските 

вземания и задължения, както и кредитите, дружеството очаква да реализира тези финансови 

активи чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респективно погасяване във времето. 

Затова те се представят по тяхната номинална или амортизируема стойност. Голямата част от 
финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност (търговски вземания и 

задължения, краткосрочни заеми), поради това тяхната справедлива стойност е приблизително 

равна на балансовата им стойност. Ръководството на дружеството счита, че при 

съществуващите обстоятелства представените в баланса оценки на финансовите активи и 

пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата 

отчетност. 
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ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА  

НА 

„АМЕТИСТ”  ООД 

 

 

 
  Регистрация  

 

 ООД “Аметист” е дружество с ограничена отговорност с предмет  на дейност  търговия 

на едро и дребно с промишлени стоки – електроди, заваръчни телове, карбофлексови шайби, 

предпазни средства и др. 

Дейността на Аметист ООД (дружеството) за 2008 г се развива съобразно поставените 

от ръководството решения за развитието му и конкретни годишни прогнози и планове. То 

запазва същия предмет на дейност. 

 
 

 

  Търговска политика 

 

 Дружеството осъществява своята дейност в две основни направления: 

• Търговия на едро с електроди и телове за заваряване, заваръчна техника ,предпазни 

средства и работни облекла.   

• Търговия на дребно с електроди и телове за заваряване, заваръчна техника ,предпазни 

средства и работни  облекла.   

 

 

През отчетната 2008 година “Аметист” ООД реализира над   480   тона електроди и 

телове за заваряване и стотици машини за електродъгово заваряване, плазмено и оксиженно 

рязане. Увеличени са асортимента и количеството на продадените лични предпазни средства-

работно облекло, обувки, ръкавици и други. Открит е нов магазин в ЗПЗ на Варна с цел 

разширяване на дейността - за  по-бързо и качествено обслужване на клиентите, намиращи се в 

промишлената  зона на града.   

 

 

  Финансово управлениe на дружеството 

 

Финансовото управление на дружеството има определени функции и задачи: 

- да съхранява и увеличава имуществото на дружеството, като максимилизира в 

дългосрочен план печалбата и имуществото на дружеството 

- да осигури необходимите условия за реализиране на стратегията и тактиката за 

развитие на дружеството по пътя на финансовия анализ и управленски решения 

- на базата на ясно и точно формулирани цели да избере подходящите 

инструменти и методи за постигането им 

- умело да управлява паричните потоци чрез максимално използване на 

собствените източници  

 

 








