
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 

 



 



 



 



 



 





 



                       

 

 

 

                          ОДОБРЯВАМ: 

                                                  / М.Дългичев- управител/ 

 

 

 

                      СЧЕТОВОДНА  ПОЛИТИКА 

                                           

     НА   “ТОТАЛ ВИНИ-гр.Лясковец” ООД- гр.ЛЯСКОВЕЦ 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящата счетоводна политика е разработена при 

спазване: 

- принципите,определени в Закона за счетоводството. 

- изискванията,определени в Национални стандарти за 

съставяне на финансови отчети за малки и средни предприятия . 

- вътрешни нормативни актове. 

 

          II. ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 

            А.ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ- НСС 4, НСС 16, НСС 36, 

НСС 38 

             1.В предприятието е приет следния подход при 

класифициране на материалните активи като дълготрайни: 

- отговоря на определението за ДМА,съгласно НСС 16. 

- стойността на актива може надеждно да се изчисли. 

- предприятието очаква да получи икономическа изгода  

от актива. 

- възприема се стойностен праг на същественост от 500 лв. 

            2.В предприятието се прилага препоръчителен подход,който 

изисква след първоначалното признаване като актив,всеки ДМА да 

се отчита по цена на придобиване,намалена с начислените 

амортизации и натрупаната обезценка.Обезценката на ДМА се 

извършва веднъж на две години. 

   3.В предприятието се прилага систематично линеен метод 

на амортизация на ДМА. 

             4.Амортизационната норма се определя ежегодно в началото 

на годината от Едноличния собственик на капитала със заповед. 



             5. Да се преустанови начисляването на амортизация,когато 

вече не се очакват икономически изгоди от актива. 

             6. Временно да се преустанови начисляването на 

амортизацията при консервиране на амортизируеми активи съгласно 

НСС 16. 

 

 

 

          Б. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ- НСС 2, НСС 36 

             1.Към стоково материалните запаси следва да бъдат 

включени : 

- материални запаси предназначени за използване в  

процеса на производство. 

- напълно завършена продукция. 

- продукция в процес на производство в предприятието. 

2.Материалите се заприхождават по цена на придобиване. 

3.Продукцията се оценява по себестойност 

          4.Себестойността  на продукцията се определя от стойността 

на употребените материали ,разходите за преработка и други 

разходи,свързани с производството на съответната продукция. 

За производството на вафли вложените материалите се определят по  

утвърдени от предприятието разходни норми. 

За производството на вино,  материалите се влагат на база дей-

ствително необходимите за получаване на качествена продукция и 

се определят от технолога . 

За първичното винопроизводство рандемана на  вложеното грозде 

е между 50 и 70 % в зависимост  от  качество и  захарния градус на 

гроздето през съответната година.       

В себестойността на произведената продукция не се включват 

административните,финансовите,извънредните разходи и разходите 

по продажбите. 

5.Материалните запаси се изписват по среднопретеглена 

стойност. 

6. Незавършеното производство се установява с  

инвентаризация на извършените разходи. 

Инвентаризацията на МЗ се прави ежегодно към датата на съставяне 

на годишния финансов отчет.При констатиране на налични МЗ с 

отчетна стойност по-висока от нетната реализируема стойност се 

извършва обезценка на МЗ,която се осчетоводява като разход по 

сметка 609. 

        В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

1.Паричните потоци през отчетния период се представят по 

прекия метод съгласно НСС 7. 

         Г. ПРИХОДИ- НСС 18 

1.Признаването на приходи от продажби на продукция и    

услуги става както следва: 



              - когато продавачът поеме собствеността при условие,че 

продукцията е в наличност при продавача и е готова за експедиция. 

2.Други случаи на признаване на приходи: 

- излишък на активи- при установяване на излишека 

 

 

- отписани задължения- при изтичане на давностния срок  

и при наличие на други основания. 

               -     глоби,неустойки,лихви,ценови разлики-след 

установяване на правото за тяхното получаване. 

        Д.  ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА/ - НСС 8 

            1.  Нетната печалба /загуба/ за отчетния период е резултат от 

всички признати за периода приходи и разходи. 

            2.  Фундаментални грешки: 

               -   фундаментална грешка,която е свързана с предходни 

периоди,се отчита през текущия период чрез увеличаване или 

намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали 

години.Сравнителната информация от предходния отчетен период 

следва да се преизчисли. 

                -   когато намалението на неразпределената печалба е по-

голямо от салдото на неразпределената печалба преди 

намалението,разликата се отчита като непокрита загуба от минали 

години. 

3.Промени в счетоводната политика. 

              -   промени в счетоводната политика се извършват само 

когато това се изисква по закон,от счетоводни стандарти.При 

промените ще се прилага препоръчителен подход. 

         Е. СЪБИТИЯ,НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА 

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ-НСС 10 

1.Коригиращи събития: 

               -   предприятието коригира признатите суми или признава 

суми,които не са били признати ,за да отрази коригиращите събития. 

2.Некоригиращи събития: 

               -    предприятието не коригира признати суми или не 

признава суми ,които не са били признати ,когато са налице 

некоригиращи събития. 

        Ж.  ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА-НСС 12 

             1.  Актив по отсрочени данъци се признава до степента,до 

която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби,срещу които може 

да се приспадне намаляемата временна разлика,данъчната загуба 

или данъчния кредит. 

             2.   Пасив по отсрочени данъци се признава задължително за 

всички възникнали облагаеми временни разлики. 

             3.    Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят 

компенсирано във финансовия отчет като дългосрочни активи или 

пасиви. 



         З.  ЛИЗИНГ-НСС 17 

1.При Финансов лизингов договор наемателят: 

               -   отчита  дългосрочно задължение определената в договора 

обща сума на наемните плащания.  

                -  записва се наетия актив по справедлива стойност или със 

стойността на минималните лизингови плащания,ако те са по-ниски. 

- отчита се като финансов разход за бъдещи периоди 

разликата между определената справедлива стойност или стойност 

на минималните лизингови плащания на наетия актив и общата сума 

на договорените наемни плащания.   

- признава се като текущ финансов разход за периода част 

от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на 

относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по 

договора за периода в общата сума на договорените наемни 

плащания.Лихви по финансов лизингов договор се признават за 

текущ финансов разход съгласно фактура. 

- начислявя се амортизация на амортизируемите наети 

активи – в съответствие с възприетата амортизационна политика  за 

подобни амортизируеми собствени активи. 

                -    намалява се дългосрочното задължение с изплатените 

през срока на договора суми. 

           И.  ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА-НСС 19 

                1. Предприятието оценявя очакваните разходи от 

натрупващите се компенсируеми отпуски  като допълнителна сума 

/задължение и разход/,която се очаква да бъде изплатена като 

резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на 

съставяне на годишния финансов отчет 

            Й.  ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ-НСС 20 

                 1. Правителствените дарения се отчитат като финансиране, 

което се признава като приход в текущия период,както следва за: 

                   -   дарения,свързани с амортизируеми активи-

пропорционално на начислените за съответния период амортизации 

на активи придобити в резултат на дарението. 

                   -   дарения, свързани с неамортизируеми активи-през 

периодите,през които са отразени разходите за изпълнение на 

условията по даренията. 

                    -   преотстъпени данъци-начислени данъчни задължения, 

които се отстъпват със съгласието на правителството при 

определени условия. 

               К.  ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ 

КУРСОВЕ- НСС 21   

                    1.  Всички сделки в чуждестранна валута  се оценяват по 

курса на деня на възникване. 

                    2.   Сделките  с покупка  и продажба на валута се 

оценяват по валутен курс в деня на сделката. 



                    3.    Всички валутни парични позиции се оценяват  към 

края на годината по заключителен валутен курс. 

               Л.   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ- НСС 32 

                    1.   Обезценка на вземания няма да се прави през 

годината. 

                     2.  Отписване на вземания ще се прави при изтичане на 

давностния срок,или когато клиента е обявен в ликвидация. 

                М.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

3.ДМА –веднъж на две години 

4.СМЦ – веднъж в годината или при смяна на МОЛ 

5.Останалите активи и пасиви към 31.12. 

               Н.  СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

                    1.Счетоводството на предприятието се осъществява  като 

се прилага двустранна форма на счетоводните записвания. 

                     2. Предприятието има разработен индивидуален 

сметкоплан ,съобразен с изискванията на Закона за счетоводството и 

НСС. 

                СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА   

На “ТОТАЛ ВИНИ-гр.Лясковец” ООД гр.Лясковец се прилага за 

отчетната година ,като нейното изпълнение се осъществява под 

ръководството на главен счетоводител и е неразделна част от 

годишния финансов отчет. 

 

 

 

                                                      Съставил:………………...... 

                                                                   /Веселина Цветкова/ 
 


