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“Бдинтекс” ООД осъществява своята счетоводна отчетност и 

изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията, 

определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за 

финансови отчети на малки и средни предприятия, а по въпроси, за 

чието решаване няма изрични разпоредби в националните 

нормативни актове по счетоводство – в съответствие с изискванията, 

определени в Международните счетоводни стандарти.Чрез 

прилагането на тази нормативна база се цели финансовите отчети на 

“Бдинтекс” ООД да представят честно финансовото състояние, 

финансовите резултати и паричните потоци на предприятието. 

      Годишният счетоводен отчет е съставен на принципа на 

действащото предприятие. 

Основна база, използвана от “Бдинтекс” ООД за оценяване на 

активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите при 

тяхното придобиване или възникване, както и за оценка във 

финансовите отчети е историческата цена.При нея Активите се 

записват по стойността на парите или на паричните еквиваленти, 

платени за тях, или по реалната оценка, залегнала навремето в 

съображенията за тяхното придобиване;Пасивите се записват според 

сумата на получените постъпления в замяна на задължението, а в 

някои случаи според сумата, която се очаква да се изплати в пари 

или парични еквиваленти, за да се погаси задължението в нормалния 

ход на стопанската дейност. 

Според концепцията за поддържане на финансовия капитал, 

която прилага “Бдинтекс” ООД, печалба е придобита само ако 

финансовата сума на чистите активи в края на периода превишава 

финансовата сума на чистите активи в началото на периода, след 

приспадане на всякакви разпределения между собствениците или 

вложения капитал от същите през периода. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на стоково-материалните запаси е да определи реда за 

оценката и счетоводното им отчитане в съответствие с възприетата 

база за отчитане по историческа цена.Основните стоково-

материални запаси, които отчита предприятието са: Материали; 

Продукция (ризи) ; Незавършено производство. 



Разходите за преработка на стоково-материалните запаси 

включват: разходите, пряко свързани с произвежданите продукти и 

систематично начисляваните постоянни и променливи 

общопроизводствени (непреки) разходи , които се правят в процеса 

на производството. 

Разходите, извършвани от “Бдинтекс” ООД, които са пряко 

свързани с произвежданата продукция са разходи за: основни 

материали; спомагателни материали; заплати на работниците, заети 

в производството; осигуровки на работниците, заети в 

производството; външни услуги от подизпълнители. 

Постоянните общопроизводствени разходи са тези непреки 

производствени разходи, които остават сравнително постоянни, 

независимо от обема на производството.За “Бдинтекс” ООД това са 

разходи за: амортизации; външни услуги; резервни части, вода, 

ел.енергия; други материали. 

Разпределението на постоянните общопроизводствени разходи 

към разходите за преработка на всеки произвеждан продукт се 

основава на средно необходимото време в минути за изработката на 

единица продукция. 

Променливите общопроизводствени разходи се разпределят за 

всеки произведен продукт на базата на реалното използване на 

производствените мощности. 

Себестойността на продукцията се определя от стойността на 

употребените материали, разходите за преработка и другите 

разходи, свързани с производството на съответната продукция.В 

себестойността на произведената продукция не се включват 

административни разходи, финансовите, извънредните разходи и 

разходите по продажбите.Тези разходи се отчитат като текущи в 

периода, в който са направени.Калкулирането на себестойността на 

готовата продукция в “Бдинтекс” ООД се извършва по следните 

статии на калкулация: основни материали; спомагателни материали; 

резервни части, вода, ел.енергия; заплати; осигуровки; амортизации; 

външни услуги; други материали; други. 

Стоково-материалните запаси се отписват по метода “средно 

претеглена стойност”.При него стойността на всяка единица 

стоково-материален запас се определя от сбора на средно 

претеглената стойност на наличните сходни стоково-материални 

запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени 

през периода стоково-материални запаси, който сбор се разделя на 

количеството на сходните стоково-материални запаси, носители на 

тези стойности.”Бдинтекс”ООД изчислява средно претеглената 

стойност на периодична основа – в края на всеки месец.Към края на 

отчетния период фирмата оценява стоково-материялните запаси по 

по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност.Тази 

оценка отчита колебанията в цените и себестойността.Когато 

отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-висока от 



нетната реализируема стойност, съшата се намалява до размера на 

нетната реализируема стойност. Намалението се отчита като други 

текущи разходи. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на амортизациите е да разграничи амортизируемите от 

неамортизируемите активи, да определи подхода за определяне 

срока на годност на амортизируемите активи, както и методите на 

амортизация по класове от сходни амортизируеми активи. 

Сроковете на годност, възприети от “Бдинтекс” ООД по 

класове от сходни активи са както следва: 

-  сгради и съоръжения – 25 години; 

- машини, оборудване, автомобили, компютри и стопански 

инвентар – 10 години; 

-  софтуер –10 години. 

“Бдинтекс” ООД използва линейния метод на амортизация за 

всички амортизируеми активи.При него амортизацията се 

разпределя пропорционално на периодите, които обхващат 

предполагаемия срок на годност на амортизируемия 

актив.Начислената амортизация се отчита като разход и като 

коректив за срока на ползване на амортизируемия актив. 

Съгласно промените в ЗКПО, както и указанията на МФ, към 

01.01.2003г. във фирмата е създаден Данъчен Амортизационен План 

(ДАП), в който са включени амортизируемите дълготрайни активи, 

отговарящи на изискванията за завеждане в ДАП. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на дълготрайните материални активи е да определи 

основните въпроси на счетоводното третиране на ДМА, свързани с 

периодите на тяхното признаване, определянето на отчетните им 

стойности и последващата им оценка. 

“Бдинтекс” ООД отчита притежаваните от него ДМА в 

следните групи: 

- земи; 

- сгради; 

- производствени машини и оборудване; 

- съоръжения; 

- транспортни средства; 

- компютърно оборудване; 

- стопански инвентар. 

 Един актив се признава и се отчита като ДМА , когато има 

цена на придобиване, не по-ниска от 500 лева и отговаря на 

условията за такъв в действащата нормативна база. 

Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, 

която включва покупната цена и всички преки разходи за 

привеждане на актива в работно състояние за предвидената му 

употреба.Последващите разходи, свързани с отделен ДМА, които 

вече са признати, трябва да се прибавят към балансовата стойност на 



актива, когато е вероятно предприятието да има  икономически 

ползи.Всички други последващи разходи трябва да се признават за 

разход в периода, през който са направени. 

“Бдинтекс” ООД прилага препоръчителния подход, 

регламентиран в СС 16, а именно:”След първоначалното признаване 

като актив всеки отделен ДМА следва да се отчита по цена на 

придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната 

загуба от обезценка”.Балансовата стойност към началото на 

отчетния период на ДМА е 661 хил.лева.Придобиванията през 

периода са съответно по видове: 

- за машини и оборудване – 158хил.лева; 

- за разходи за придобиване на ДМА - 47 хил.лева; 

-    за стопански инвентар – 1  хил.лева; 

По отношение на нематериалните активи Националните 

счетоводни стандарти изискват всеки отделен нематериален актив да 

се признава за актив, когато отговаря на дефиницията и критериите 

за признаване на актив, изложени в Общите разпоредби към 

СС.”Бдинтекс” ООД отчита притежаваните от нея нематериални 

активи в група “Програмни продукти”.Първоначално нематериалния 

актив се признава като такъв, ако има цена на придобиване не по-

ниска от 500 лева .Последващите разходи за нематериален актив, 

след неговото закупуване се отчитат като разход в момента на 

тяхното възникване.”Бдинтекс” ООД прилага препоръчителния 

подход, регламентиран в СС 38, а именно:”След първоначално 

признаване, нематериалният актив се отчита по себестойност, 

намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби 

от обезценка”.Отчетната стойност към началото и към края на 

отчетния период на нематериалните активи е 21 хил. лева. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на обезценката на активи е да определи процедурите, които 

предприятието предлага, за да се увери, че активите се отчитат по 

стойност, не по-висока от въстановимата им стойност. 

“Бдинтекс” ООД оценява към датата на ГФО дали има 

признаци, че стойността на даден актив ще бъде 

намалена.Стойността на даден актив се намалява, когато преносната 

му стойност надвишава възстановимата му стойност.Ако има такива 

признаци се изчислява възстановимата стойност на актива.Ако няма 

на лице признаци за потенциална обезценка на актив, предприятието 

не прави формална оценка на въстановимата стойност.При 

оценяване дали има признаци за обезценка на даден актив, 

”Бдинтекс”АД взема предвид следните признаци: външни признаци 

на информация и вътрешни източници на информация.При 

определянето на необходимостта от обезценка на актива, “Бдинтекс” 

ООД прилага принципа за същественост.Когато въстановимата 

стойност на актива спадне под балансовата му стойност, 

предприятието отразява намаление на балансовата стойност до 



размера на въстановимата му стойност.Намалението се третира като 

загуба от обезценка.  

Сделките в чуждестранна валута с изключение на тези за 

покупка и продажба на валута, се вписват в левове при 

първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в 

чуждестранна валута се прилага централния курс към датата на 

сделката.Закупената валута се оценява по валутния курс на 

придобиване.Продадената валута се оценява по валутния курс на 

продажбата.В ГФО и в междинните финансови отчети паричните 

позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а 

текущо през годината – по централния курс на БНБ.В ГФО на 

“Бдинтекс” ООД за 2008 година сумата на валутните курсови 

разлики е 2 хил. лв. 

Притежаваните от “Бдинтекс” ООД финансови инструменти 

са: 

- вземания от клиенти; 

- задължения към доставчици; 

- получени заеми; 

- предоставени заеми. 

“Бдинтекс” ООД признава финансовия актив или финансовия 

пасив в своя финансов отчет единствено когато стане страна в 

договорните условия на инструмента.”Бдинтекс” ООД признава 

финансовите активи чрез използване на метода ”дата на уреждане” 

т.е.актива се признава в деня, в който е прехвърлен в предприятието, 

до тази дата той не се отчита балансово. При първоначалното 

признаване на финансов актив или финансов пасив предприятието 

го оценява по себестойност, която е справедливата стойност на 

даденото (при актив) или полученото (при пасив) за него вложение. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на  третирането на събития, настъпили след датата на ГФО 

е да определи подходите за идентифициране на тези събития, 

начините за коригиране на ГФО по повод на тези събития и 

оповестяванията, които трябва да се направят в него относно 

тях.Предприятието коригира признатите суми, които не са били 

признати, за да отрази коригиращите събития.Ако предприятието 

получи информация след датата на ГФО относно условия, които са 

съществували към датата на ГФО, предприятието осъвременява 

оповестяванията, които се отнасят до тези условия в светлината на 

тази нова информация.Предприятието не коригира признати суми, 

които не са били признати, когато са на лице некоригиращи 

събития.Там където некоригиращите събития след датата на ГФО са 

от такава важност , че неоповестяването би повлияло на 

способността на потребителите на ГФО да направят правилни 

преценки и вземат правилни решения, предприятието оповестява 

информация за всяка значителна категория некоригиращи събития 

след датата на ГФО. 



В счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД е засегнат въпроса за 

начина на отчитане на лизинговите договори.Разграничаването 

между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното 

текущо отразяване и периодично представяне във финансовите 

отчети се извършва в съответствие с принципа “предимство на 

съдържанието пред формата’,т.е. същност на сделката, а не форма на 

договора. 

Основния въпрос при осчетоводяването на прихода е да се 

определи момента, когато приходът трябва да се признава.Приходът 

се признава когато е възможно предприятието да има бъдещи 

икономически ползи и на тези ползи да може да  се направи 

надеждна оценка.При осъществяването на своята дейност 

“Бдинтекс” ООД признава следните основни видове приходи: 

- от извършени услуги в страни членки на ЕС и вътре 

в страната; 

- от продажба на продукция; 

- от наеми на машини; 

 

Сумата на всяка категория приходи, посочени по-горе, 

признати през текущия период е съответно: приходи от ушиване на 

ризи, блузи и пране, гладене – 812 хил.лева; приходи от продажба на 

стоки – 21 хил.лева. 

Приходът се определя по справедливата стойност на 

полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под 

формата на парични средства.Приходите се признават когато са 

изпълнени всички условия за свързани със съответните изисквания 

на действащата нормативна база. 

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта доходи на персонала е да определи начина на счетоводното 

третиране на разходите, които предприятието понася във връзка с 

осигуряването на доходи на персонала.Когато наето лице е 

положило труд за “Бдинтекс” ООД в рамките на един счетоводен 

период се признава недисконтираната сума на краткосрочните 

доходи на наетите лица, които доходи се очаква да бъдат платени в 

замяна на положения труд: като задължение (начислен разход) след 

приспадане на всички вече платени суми; като разход, освен ако 

доходите не се включват в стойността на даден актив.При 

натрупващите се компенсируеми отпуски възниква задължение, 

което се признава за текущ разход, въпреки вероятността , че заетите 

могат да напуснат преди да използват правото си на отпуск.Поради 

това “Бдинтекс” ООД оценява очакваните разходи по натрупващите 

се компенсируеми отпуски като допълнителна сума (задължение и 

текущ разход), която се очаква да бъде изплатена като резултат от 

неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне 

на ГФО.Сумата, призната като разход за доходи на персонала е 359 



хил.лева,задълженията към персонала,в т.ч. и осигурителни 

задължения - 262 х.лева.Средносписъчен брой на персонала -137. 

“Бдинтекс” ООД класифицира дадено предприятие като 

свързано, когато: 

- предприятието е дъщерно или асоциирано на 

“Бдинтекс”; 

- “Бдинтекс” ООД е дъщерно или асоциирано на 

предприятието; 

- някои лица от управленския персонал на “Бдинтекс” 

ООД упражняват контрол или значително влияние върху сделките с 

предприятието, поради прякото или косвено притежание на акции 

или дялове в предприятието. 

Дадено предприятие е дъщерно, ако “Бдинтекс” ООД 

притежава пряко или косвено повече от половината от правата на 

глас на акционерите или съдружниците в предприятието, или 

“Бдинтекс” ООД е акционер или съдружник в предприятието и 

повече от половината от членовете на ръководен орган на 

предприятието са назначени с гласовете на “Бдинтекс” ООД. 

“Бдинтекс” ООД отчита своите инвестиции в дъщерното 

предприятие “Свежест” ЕООД чрез прилагането на себестойностния 

метод, който изисква инвестицията да се води по цена на 

придобиване.Размера на дяловото участие на “Бдинтекс” ООД в 

“Свежест” ЕООД е 164 хил. лв, което е и 100 % от капитала на 

дъщерното предприятие. 

В областта на данъците от печалбата “Бдинтекс” ООД 

определя счетоводното третиране на данъците от печалбата, 

временните разлики и данъчния ефект от временните 

разлики.Признаването на текущите данъчни разходи се извършва 

чрез включването им в групата на разходите за периода, с които се 

намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната 

загуба.Текущият данъчен разход се определя по данъчни ставки, 

които се прилагат към 31.12.2008 г...  

Целта на счетоводната политика на “Бдинтекс” ООД в 

областта на провизиите, условните задължения и условните активи е 

да определи подходите за идентифициране на правните, 

конструктивните и условните задължения, а също така и критериите 

за признаване, оценяване и оповестяване.Към датата на ГФО, 

“Бдинтекс” ООД проверява за наличието на правни, конструктивни 

или условни задължения или условни активи.Условни задължения са 

дадена от една страна на дружеството гаранция за определени заеми, 

взети от друго предприятие, заведени дела срещу предприятието, 

изходът от които е несигурен и други подобни.Условни активи са 

заведени дела от предприятието, възможни вземания и други 

подобни изходът от които е несигурен,.Оценяват се към датата на 

ГФО 31.12.2008 на база правно становище представено от юриста на 

“Бдинтекс” ООД.                    



Основния капитал на дружеството е в размер на 90 хил. лв., а 

процентното участие на отделните акционери е както следва: 

 

- Индивидуални участници  100  %. 

 

Настоящият финансов отчет е заверен от Христо 

Маврудиев.Същият е предоставил услуги :  

        -   Независим финансов отчет  -  3000 лв. 

        - Изразяване на мнение по отношение на информация – 

2151,41лв 

 

 

 

 

                                                 Управител: 

                                                        / Пламен Каменов / 


