
Приложение към ГФО на
"БУЛТЕХ 2 " ДЗЗД ЗА 2009г.

1.0БЩА ЧАСТ
1. Консорциуммът с наименование "Бултех2" е регистриран с Договор от от 29.09.2004 год.

между "Булсор Груп" ООД и "ЕСБ - София" ООД , със седалище и адрес на управление гр.София ,
бул."Христо Смирненски № 23. Съдружниците обединяват усилията си за организиране и
осъществяване на съвместна стопанска дейност -участие в преговори и процедури за сключване на
договори за ремонт и доставка на машини за пътно строителство и минна промишленост. С Договор от
10.09.2007 година съдружници в консорциума вече са "Пътно Подържане - Нова Загора" ЕООД и
"Риск Инженеринг" АД. Дружеството се управлява и представлява от Рачко Иванов Кисьов.
Съдружниците съставят общо събрание, което взема решения по всички въпроси, свързани с
дейността на Консорциума.

2. Съгласно счетоводното законодателство на Република България счетоводната политика е
съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при
разработването и представянето на финансовите отчети.
Счетоводната политика на "Бултех - 2" ДЗЗД е разработена при спазване принципите и изискванията
на Закона за счетоводството, НСФОМСП, други национални нормативни актове, както и собствени
нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността.

3. През отчетната 2009 година Дружеството няма сключени договори.
Дружеството няма собствени Дълготрайни активи.

4. Води двустранно счетоводно записване, като се ползва програмен продукт "Астра"

II. СЪЩНОСТ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
При счетоводното отчитане на стопанските операции предприятието ще прилага основните

принципи, залегнали в чл.4 ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:
-текущо начисляване-приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към

момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните
средства или техни еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода за който се
отнасят;

-предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални
загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен
финансов резултат;

-съпоставимост между приходите и разходите-разходите извършени във връзка с определена
сделка или дейност да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който дружеството
черпи изгода от тях, а приходи да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за
тяхното получаване;

-предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно
съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според
правната им форма;

-възможно запазване на счетоводната политика - постигане на съпоставимост на счетоводните
данни и показатели през различните отчетни периоди.
Счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции факти,
като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството индивидуален
сметкоплан.



III. КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ
1 .Стоково-материални запаси
Дружеството няма стоково материални запаси.

2.Активи
2.1. Дълготрайни материални активи

-класификация - установими нефинансови ресурси придобити и притежавани от дружедтвото,
които:
а/ да имат натурално-веществена форма;
б/ се използват за производство и/или доставката/продажбата на активи и услуги, за отдаване под
наем, за административни или за други цели;
в/ се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период;
г/ стойностен праг на същественост 700,00 лв., под който материалните активи, независимо от факта,
че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им;
След първоначалното признаване - всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на
придобиване намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

2.2. Амортизиране - дълготрайните материални активи се амортизират по изискванията на СС
4. Прилага се линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в
данъчните закони. За отчетната 2009 година дружеството няма дълготрайни материални активи.

З.Осчетоводяване на Приходи и Разходи
3.1. Разходите на предприятието се отчитат по икономически елементи чрез сметки от група 60.

3.2..Признаването на приходите от продажба на продукция и стоки, извършването на
услуги и използуването от други лица на активи на предприятието се извършва.съобразно
изискванията на СС 18

4.0тразяване на разходите за бъдещи периоди
При възникването им разходите за бъдещи периоди се отнасят директно по счетоводната

сметка за отчитане на разходите за бъдещи периоди. В периода в които, съгласно погасителния план
предприятието признава разходите за бъдещи периоди като текущи разходи за дейността същите се
отразяват съобразно спецификата си по дебита на съответните счетоводни сметки от 60 "Разходи по
икономически елементи" Дружеството няма разходи по за бъдещи периоди.

б.Финансови отчети
Дружеството съставя финансовите отчети по изискванията на СС 1 и глава пета от Закона за

счетоводството.
-Счетоводния баланс се съставя в двустранна форма.
-Отчетът за приходите и разходите се съставя в двустранна форма
-Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод.

Счетоводната информация се съхранява по изискванията на глава шеста от Закона за счетоводството.
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