
ПРИЛОЖЕНИЕ

към Годишния финансов отчет 
за 2017 год.

на Сдружение Областна организация на НТС гр. Плевен

1.БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. Основни положения. Настоящият индивидуален финансов отчет на Сдружение Областна 

организация на НТС гр. Плевен е изготвен в съответствие с изискванията на Националните 
счетоводни стандарти на Република България.

2. Отчетна валута. Финансовият отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до 
хиляда.

3. База за оценяване. Базата за оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи, 
използвана при изготвянето на финансовия отчет е историческата цена.

Н.ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
1. Счетоводни принципи. Счетоводната политика се базира на принципите, определени в Закона за 

счетоводството, изискванията на Националните счетоводни стандарти и вътрешни нормативни 
актове в предприятието:

• Текущо начисляване;
• Действащо предприятие;
• Предпазливост;
• Съпоставимост между приходи и разходи;
• Предимство на съдържанието пред формата;
• Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
• Независимост на отделните отчетни периоди и стойностни връзка между начален и краен 

баланс.
2. Стойностен праг. Възприетият стойностен праг на същественост за ДМА е 700,00 лв. Първоначално 

са оценени по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи.
3. Метод на амортизация. Методът за амортизация, който е възприет през годината е линейният за 

всички групи активи.
4. Оценка на стоково-материалните запаси и тяхното отписване става по метода на средно- 

претеглената стойност, а първоначално -  по цена на придобиване.
5. Съществен принцип в счетоводната политика е съпоставимостта между приходите и разходите.
6. Отчитане на приходите. Основна част от приходите в Сдружение Областна организация наНТС гр. 

Плевен са от продажба на услуги - пряко свързани с дейността и финансови приходи. Те се 
признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката. Един от използваните начини е 
проверка на извършената работа.

7. Отчитане на разходите. Всички разходи за дейността се отчитат като разходи по икономически 
елементи и като разходи по функционално предназначение. Отчитат се отделно в зависимост от 
дейността и възникването им. Във финансовия отчет са признати на база връзката им с приходите.


